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Gebruiksplan in coronatijd voor de Gereformeerde kerk Sellingen
Dit gebruiksplan geldt voor alle activiteiten in en rond het kerkgebouw.
In verband met de coronapandemie worden door het RIVM eisen gesteld ten aanzien van bijeenkomsten in gebouwen, waaronder kerken. De landelijke organisatie PKN heeft e.e.a. verwerkt tot richtlijnen voor de kerken. Dit gebruiksplan is geënt op deze richtlijnen en geeft in
het kort weer op welke wijze wij ons gebouw mogen gebruiken.
Onderlinge afstand: tenminste 1.50 meter
Voor al het gebruik geldt dat de onderlinge afstand, tenzij men tot dezelfde huishouding behoort, nooit minder mag zijn dan 1,50 meter. Op basis van deze 1.50 meter afstand is onze
kerkzaal opnieuw ingedeeld. De te gebruiken stoelen in de kerk staan nu op 1.50 meter van
elkaar. Alleen gezinsleden mogen naast elkaar zitten. De stoelen die niet gebruikt mogen worden zijn met lint afgezet.
Van achter naar voor is een looplijn over de grond waar u langs moet lopen aangebracht.
De garderobe wordt niet gebruikt, een jas kan in de kerk op de stoel voor u gelegd worden.
Het aantal personen die tegelijk in de kerk kunnen is afhankelijk van hoeveel gezinnen, echtparen of alleenstaanden zich opgeven.
Er mogen niet meerdere groepen tegelijk in het gebouw aanwezig zijn.
Kwetsbare groepen
Mensen die tot een risicogroep behoren zijn mensen die een hoger risico hebben om ernstig
ziek te worden van een besmetting met het nieuwe coronavirus. Het gaat in het kort om mensen van 70 jaar en ouder en volwassenen met onderliggende aandoeningen. Wij wijzen op het
advies van de overheid: voorschriften van de rijksoverheid met betrekking tot risicogroepen.
Blijf sowieso thuis als je verkoudheidsklachten, koorts en/of benauwdheid hebt. Verkoudheidsklachten kunnen zijn: neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest of verhoging.
Kerkdiensten of gemeentevergaderingen
Voor het gebruik van de kerkzaal t.b.v. kerkdiensten of gemeentevergaderingen gebruiken we
uitsluitend de ingang bij de weg. Daar staat een coördinator die de bezoekers registreert, ze
vraagt naar hun gezondheid en erop let dat de handen ontsmet worden. De coördinator wijst
hen vervolgens waar ze kunnen zitten en loopt hiervoor even mee (dit gebeurt niet door de
koster). De aangewezen plaats zal zeer waarschijnlijk een andere plaats dan gebruikelijk zijn.
Bij het verlaten van de kerk let iedereen ook weer op de coördinator. Hij/zij geeft aan wie
wanneer de zaal kan verlaten.
. Zolang er geen vaccin geldt het advies om tijdens samenkomsten niet te zingen

• Gemeentezang wordt, zolang er nog geen vaccin is, afgeraden. Zingen mag onder voorwaarden weer in grote kerken maar helaas is onze kerkzaal hier te klein voor, dit betekent
jammer genoeg geen gemeentezang.
• Houdt altijd en overal 1.50 meter afstand.
• Mensen met aan corona gerelateerde klachten mogen de kerk niet bezoeken.

Alleen de predikant, de dienstdoende ambtsdrager(s) en de koster gebruiken de ingang vanuit
de Hoeksteen.
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Collecten
Tijdens de dienst mogen we de collectezakken niet rond laten gaan. In de kerk is bij de uitgang
één doos aanwezig waarin u uw bijdrage kwijt kunt. U kunt natuurlijk ook uw collectegeld via
de bank overmaken.
Aanmelden voor een kerkdienst of andere bijeenkomt
Worden er kerkdiensten of andere bijeenkomsten gehouden, dan moet men zich altijd van
tevoren opgeven bij een aangegeven adres, zodat er niet te veel mensen samen komen. Melden zich meer mensen voor een dienst aan dan er in de kerk mogen zitten, dan komen de
namen van de mensen die de dienst niet mee konden maken de volgende dienst bovenaan op
de lijst. Zij kunnen de week daarop dan de dienst bijwonen.
Luchten en ontsmetten
Vóór en na ieder gebruik wordt de kerkzaal door de dienstdoende koster goed gelucht.
Na afloop van de dienst wordt alles, dus ook de gebruikte stoelen, weer ontsmet.
De Hoeksteen
In de Hoeksteen gelden dezelfde regels als in de kerk: 1.50 meter afstand en de handen ontsmetten. Hier kan de ingang van de Hoeksteen gebruikt worden en naar de zaal door de ene
deur naar binnen en door de andere weer naar buiten om botsing te voorkomen (zie tape op
de grond).
Ook hier geldt dat de toiletten zo weinig mogelijk moeten worden gebruikt.
Vóór en na ieder gebruik wordt de zaal goed gelucht.
Algemeen
• Koffiedrinken in de kerk of Hoeksteen gebeurt voorlopig nog niet.
• De toiletten worden zo weinig mogelijk gebruikt.
• Ook het kerkplein is voor verantwoording van de kerk dus ook daar dient iedereen zich
aan de regels te houden.
Schoonmaken
Er zullen bij de ingangen van het gebouw altijd voldoende desinfecterende middelen beschikbaar zijn. Dit om handen te ontsmetten en eventueel om tussendoor een microfoon, katheder
of andere dingen die door verschillende mensen na elkaar gebruikt worden te ontsmetten.
Na ieder gebruik van kerk, zalen, keuken en toiletten wordt alles goed schoongemaakt en ontsmet.
Overige diensten
Overige diensten, waaronder rouwdiensten kunnen plaatsvinden onder dezelfde condities zoals eerder beschreven in dit gebruiksplan. Daarbij is het vermijden van lichamelijk contact extra belangrijk.
Denk hierbij aan:
• onderling anderhalve meter afstand;
• het condoleren zonder fysieke aanraking;
• de aanwijzingen van de uitvaartleider bij rouwdiensten

De verantwoordelijkheid voor al bovenstaande t.a.v. kerkelijke activiteiten ligt bij de kerkenraad.
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Belangrijk is dat we allemaal ons gezonde verstand gebruiken en de regels goed in acht nemen.
Verhuur.
Huurders zijn volledig zelf verantwoordelijk voor het gebruik van (een ruimte binnen) ons gebouw. Zij dienen zich volledig te houden aan dit gebruiksplan, waarbij speciale aandacht wordt
geschonken aan het voor en na gebruik luchten en het na gebruik ontsmetten zoals in dit gebruiksplan is aangegeven. Daarnaast dienen zij een eigen regeling conform de voorwaarden
van het RIVM te hebben en zich hieraan te houden.
Eigen regelingen gebruikers:
Bij verhuur aan een Muziekvereniging dient men zich te houden aan het ‘Protocol voor muziekverenigingen met blazers 02072020’ of, voor zover gepubliceerd, een nieuwere versie van
dit protocol van het KNMO.
Bij verhuur aan een koor dient men zich te houden aan het ‘Protocol/aanvullende richtlijnen
voor de koopsector (update 23 augustus 202002072020’ of, voor zover gepubliceerd, een
nieuwere versie van dit protocol van het Koornetwerk Nederland.
Aldus vastgesteld in de kerkenraadsvergadering van 31 augustus 2020.
Mw. H. de Haan-Jansen, voorzitter
HA Blaauw, scriba
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